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লায়খ অবু বকর মুাম্মাদ জাকাররয়ার একরি বয়ান। দদখুনঃ 

https://www.youtube.com/watch?v=5qLEuTk1YHo 

এখানন রিরন ২রি পবযখযা কনরনেন... 

এবং, চমৎকারভানব রননজনক রননজআ রদ্দ কনরনেন... ক রকারর 

াারিনদর কুযুরি রিরন রননজআ রদ্দ কনর রদনয়নেন। অামদুরল্লা! 

পবযাখযা ১ঃঃ ারদন রজাদ লব্দ অনরন... এননে রকিা লব্দ...র্থাৎ, 

যুদ্ধ... পড়ুন ারদরি... 

ثَ َنا  اِعِر، قَاُلوا َحدَّ اُج ْبُن الشَّ ثَ َنا اْلَولِيُد ْبُن ُشَجاٍع، َوَىاُروُن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ، َوَحجَّ َحدَّ
اٌج،  ٍد  -َحجَّ َع َجاِبَر ْبَن َعِن ابْ  -َوُىَو اْبُن ُُمَمَّ ، أَنَُّو َسَِ ِن ُجَرْيٍج، قَاَل َأْخبَ َرِن أَبُو الزُّبَ ْْيِ

ِِت يُ َقاتُِلوَن َعلَ  ْعُت النَِّبَّ ملسو هيلع هللا ىلص يَ ُقوُل " اَل تَ زَاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَّ َْْ ِِّّ َعْبِد اَّللَِّ، يَ ُقوُل َسَِ  ى ا
فَ يَ ْنزُِل ِعيَس ى اْبُن َمْرََيَ ملسو هيلع هللا ىلص فَ يَ ُقوُل أَِمْيُُىْم تَ َعاَل َصلِّ  -اَل قَ  -ظَاِىرِيَن ِإََل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة 

ةَ   . " لََنا . فَ يَ ُقوُل اَل . ِإنَّ بَ ْعَضُكْم َعَل ى بَ ْعٍض أَُمَراُء . َتْكرَِمَة اَّللَِّ َىِذِه األُمَّ
জারবর আবন অবদুল্লা (রাঃ) দর্নক বরণথি । রিরন বনন, অরম নবী করীম 

(াঃ)-দক বনি শুননরে, রকয়ামি পযথন্ত অমার ঈম্মানির একদ নকর 

ঈপর প্ররিরিি দর্নক বারিনর রবরুনদ্ধ যুদ্ধ করনি র্াকনব এবং বনলন 

যরি ইা (অঃ) বিরণ করনবন। 

(র মুরম :: বআ ১ :: রকিাবু ইমান ধ্যায় ::ারদ ২৯৩/ ২৯২ 

আারমক িাঈনেলন) 

... র্থাৎ, ারদনর র্থআ রিরন য় জাননন না র্বা জারয়ারি নয়নে... 

অল্লাহ্  িা'অাআ প্রকৃি িয জাননন। 

অননের রবয় নে, এআ ারদনর রকিানর ানর্ রানের দকাননা ম্পকথ দনআ 

রিরন স্বীকার কনর রননয়নেন!! অামদুরল্লা! অল্লাহু অকবার!! 

এিরদন ঈনারা কনআ বন এননেন যুদ্ধ নি নব রােপ্রধ্াননর ধ্ীনন। 

রােনক লিথ রননব ঈনারা িরনজ অআন রজানদর জনযও াবযস্ত কনরনেন। 
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অামদরুল্লা! রিরন রননজর পবূথবিথী মি এবং ক রকারর াারিনদর 

মিনক রদ্দ কনর পররষ্কার কনর রদনন দয, এআ ারদনর রকিানর ানর্ রানের 

দকাননা ম্পকথ দনআ... 

ারদন দযমন এননে "ঈম্মনির একরি দ" ! রাে নয়... (রিরন কর্ারি 

একারধ্কবার বননেন। িাআ মুখ িনকর দবররনয়নে এমন বার ুনযাগ দদখরে 

না!) 

অল্লাহ্  িা'অা লায়খ অবু বকর মুাম্মাদ জাকাররয়ানক ঈত্তম প্ররিদান রদন। 

পবযখযা ২ঃঃ 

অশ্চনযথর রবয় নে রননজনক াারি দাবী করনও ঈরন রজানদর এমনব 

মুররদ র্থ করনেন যা দকব মাত্র িাবীগী, ভ্রান্ত ুরি এবং আখওয়ারন-

জামারি-চরনমানাআ দগািী কনর র্ানক... 

রজানদর এমন পবযখযা াারিনদর দর্নক এআ প্রর্ম দপাম... অল্লাহ্  

িা'অার কানে এমন িাররি দর্নক অশ্রয় চাআ... 

চুন দদখা যাক াািনদর বযখযায় রজানদর ংজ্ঞা - 

১) ানারি রিকনর অনানক, 

اجلهاد بذل الوسع والطاقة ابلقتال يف سبيل هللا عزوجل ابلنفس واملال واللسان وغْي 
 ذلك

র্থ, ‘রজাদ না অল্লার পনর্ জান, মা, জবান আিযারদর বথলরি রদনয় 

(কারিনরর দমাকানবায়) যুদ্ধ চারনয় যাওয়া।’ 

(বাদানয় ওয়া ানানয়,  

২) লানিই রিকনর অনানক 

 اجلهاد بذل اجلهد يف قتال الكفار العالء كلمةهللا
র্থ, ‘রজাদ না অল্লার বাণী মুন্নি করার জনয কারিরনদর দমাকানবায় 

যুনদ্ধর ময়দানন বথলরি বযয় করা ।’ 

(িািহু বারী লরন বুখারী, ৭ম খে, ৪র্থ পৃিা ) 

৩) মানরক রিকনর অনানক, 
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 اجلهاد قتال املسلم كافرا غْي ذي عهد العالء كلمةهللا
র্থ, ‘রজাদ না দয ক কানিরনদর ানর্ মুমানরা চুরিবদ্ধ নয় িানদর 

ানর্ যুদ্ধ করা।’ 

(অল-লারহু গীর, বাবু রজাদ) 

৪) াম্বর রিকনর অনানক, 

 اجلهاد قتال الكفار
র্থঃ “রজাদ নে কারিরনদর ানর্ যুদ্ধ করা।” (মািারবুন্নূা) 

======= 

দ্রস্টবয, ঈি নুিানন রিররি পুরল করমলনার এ এম দরাকন ঈরদ্দন 

ঈপরিি রে... 

...অল্লাআ প্রকৃি কারণ ভানা জাননন... দকননা একজন অু আনমর 

(রযরন রক না অবার িািররও রনখনেন!) কাে দর্নক এমন দ্ভিু কর্াবািথা 

অশ্চযথজনআ বনি!! 

যাআ দাক! 

যার আো য় রদায়ানির নুরণ করুক। এবং যার আো য় পর্ভ্রষ্ট দাক! 

অল্লাহুম্মা িালাদ! অা া বাল্লাগিু! 


